
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 11 /KH-UBND                          Trực Hưng, ngày 08 tháng 02 năm 2023 

KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ 

về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới 

Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 13/01/2023 của UBND huyện 

Trực Ninh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới; UBND xã 

Trực Hưng xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện, như sau: 

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU 

1. Tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kế hoạch số 11/KH-UBND 

ngày 13/01/2023 của UBND huyện Trực Ninh. Xác định đây là một nhiệm vụ 

thường xuyên, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân 

tham gia phòng cháy và chữa cháy (PCCC), trong đó nòng cốt là lực lượng công 

an xã và các thành viên trong tổ dân phòng. 

2. Công tác PCCC và CNCH phải đảm bảo: Người dân là trung tâm, là chủ 

thể, đặt an toàn, tính mạng người dân là trên hết, trước hết; an toàn cháy, nổ để 

phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội của xã. 

Trong công tác PCCC phải lấy phòng ngừa là chính, phòng là “xây”, chữa là 

“chống”, lấy phòng là “cơ bản - chiến lược - lâu dài”, làm tốt công tác phòng cháy 

để giảm công tác chữa cháy với phương châm: Từng nhà an toàn - Từng nhà máy, 

xí nghiệp, doanh nghiệp an toàn - Từng khu phố an toàn - Từng xã, thị trấn an toàn. 

Huy động tối đa các lực lượng tại chỗ và Nhân dân tham gia chữa cháy, nhất là 

trong “thời điểm vàng" (05 phút kể từ khi vụ cháy xảy ra) với phương châm: Lực 

lượng ở trong dân - Phương tiện ở trong dân - Hậu cần ở trong dân - Chỉ huy ở 

trong dân. 

3. Cụ thể hóa đầy đủ các nhiệm vụ, giải pháp, đảm bảo tính đồng bộ, nhất 

quán trong triển khai thực hiện Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 13/01/2023 của 

UBND huyện Trực Ninh; phân công, xác định rõ trách nhiệm của các ngành, các 

cấp; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương 

trong triển khai thực hiện. 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

1. Tập trung triển khai nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 47-CT/TW, ngày 

25/6/2015 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

công tác PCCC; Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư khóa XIII 

về tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW; Nghị quyết số 99/2019/QH14, 

ngày 27/11/2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả 

thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC; Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 

11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của 

Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, 

pháp luật về PCCC (Quyết định số 630/QĐ-TTg); Quyết định số 1492/QĐ-TTg, 
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ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ, ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện 

Kết luận số 02-KL/TW và các văn bản quy phạm pháp luật về công tác PCCC và 

CNCH (Quyết định số 1492/QĐ-TTg); Công văn số 319/TB-VPCP, ngày 

05/10/2022 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính 

phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị công tác PCCC và sơ kết 05 năm thực hiện 

Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 quy định về công tác CNCH của lực 

lượng PCCC (Công văn số 319/TB-VPCP) và các văn bản chỉ đạo tổ chức triển 

khai thực hiện của UBND tỉnh Nam Định, như: Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 

28/7/2020 về thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg, ngày 11/5/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ và Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 27/10/2021 về thực hiện Quyết 

định số 1492/QĐ-TTg, ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ để triển khai thực 

hiện. 

2. Đổi mới tư duy, nhận thức phương pháp, cách tiếp cận và tổ chức thực 

hiện trong công tác PCCC và CNCH phù hợp với yêu cầu tình hình mới hiện nay. 

Xác định rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác PCCC và CNCH, là nhiệm 

vụ quan trọng, cần thiết, không thể thiếu trong quá trình phát triển kinh tế- xã hội, 

coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, cần thiết, hằng ngày. Các cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm của mình trong quản lý nhà nước 

về PCCC theo quy định của pháp luật. Nêu cao tinh thần trách nhiệm của người 

đứng đầu chính quyền, đơn vị, đoanh nghiệp trong việc thực hiện công tác quản lý 

về PCCC và CNCH. 

3. Tiếp tục đổi mới về nội dung, hình thức công tác tuyên truyền, xây dựng 

phong trào toàn dân PCCC và CNCH vừa có chiều rộng, vừa chuyên sâu, dễ hiểu, 

dễ tiếp thu, bằng các giải pháp cụ thể tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và 

hành động của cán bộ và nhân dân đối với công tác PCCC và CNCH. Tăng cường 

tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức kỹ năng về PCCC và CNCH cho mọi 

tầng lớp nhân dân, nhất là đối với học sinh, đội ngũ lao động trẻ trên địa bàn xã. 

Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật, kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH. Xây dựng phong trào toàn dân 

PCCC và CNCH, nhân rộng các mô hình bảo đảm an toàn về PCCC và CNCH tại 

các khu dân cư, hộ gia đình, các địa bàn, cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao; kịp thời 

biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. 

4. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước 

về PCCC và CNCH. Tất cả các hành vi vi phạm về PCCC và CNCH phải được xử 

lý nghiêm theo quy định và bắt buộc khắc phục đối với các cơ sở không đảm bảo 

điều kiện an toàn PCCC và CNCH. Công khai các cá nhân, tổ chức vi phạm quy 

định về PCCC trên phương tiện thông tin đại chúng, thường xuyên cảnh báo cộng 

đồng dân cư xung quanh. Việc kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở trong diện quản lý 

phải thực hiện nghiêm ngặt, chặt chẽ, đúng quy định, không để xảy ra tiêu cực, 

tham nhũng, lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm. 

5. Xây dựng, kiện toàn, củng cố về nhân lực, cơ sở vật chất cho các lực 

lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở, bảo đảm hoạt động hiệu quả, thực chất. 

Xây dựng cơ chế phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa Công an, Ban chỉ huy quân sự 

xã và các lực lượng khác trong thực hiện nhiệm vụ PCCC và CNCH. Thường xuyên 

tổ chức tập huấn, diễn tập, thực tập các phương án, tình huống xử lý sự cố cháy, 
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nổ và CNCH theo thẩm quyền. 

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ CỤ THỂ 

1. Công an xã 

- Tham mưu UBND xã hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện hiệu quả 

công tác PCCC và CNCH; tổ chức sơ kết, tổng kết thực hiện các văn bản chỉ đạo 

của Trung ương, của tỉnh, của huyện về công tác PCCC và CNCH. 

- Tham mưu củng cố, kiện toàn, bồi dưỡng nâng cao chất lượng hoạt động 

của lực lượng dân phòng, PCCC cơ sở;tổ chức huấn luyện nghiệp vụ về PCCC; tổ 

chức các hoạt động kỷ niệm Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy (thực hiện từ 

năm 2023 và các năm tiếp theo). 

- Rà soát, nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung 

Luật Phòng cháy và chữa cháy; rà soát các quy định của pháp luật về xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC và CNCH phù hợp tình hình thực tế (thực 

hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo). 

- Xây dựng kế hoạch phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa Công an xã, Ban chỉ 

huy quân sự xã và các lực lượng khác trong thực hiện nhiệm vụ chữa cháy và 

CNCH. Phối hợp tổ chức tập huấn, diễn tập, thực tập các phương án, tình huống 

xử lý sự cố cháy, nổ và CNCH. Hàng năm tham mưu UBND xã phối hợp tổ chức 

diễn tập phương án chữa cháy, CNCH huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham 

gia tại các cơ sở có nguy cơ cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng (thực hiện từ năm 

2023 và các năm tiếp theo). 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời nhắc nhớ, chấn chỉnh việc 

lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác PCCC và CNCH tại các cơ quan, đơn 

vị, cơ sở thuộc diện UBND xã quản lý. Báo cáo UBND xã xem xét trách nhiệm 

đối với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo, quản lý, điều 

hành để xảy ra các vụ cháy, nổ gây hậu quả nghiêm trọng (thực hiện từ năm 2023 

và các năm tiếp theo). 

- Phối hợp xác minh, làm rõ nguyên nhân; căn cứ tính chất, mức độ xử lý 

nghiêm trách nhiệm của tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật về PCCC. Tổ chức rút 

kinh nghiệm vụ cháy, kiến nghị cơ quan chức năng, chính quyền địa phương khắc 

phục những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH 

(thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo). 

- Tham mưu cấp ủy, chính quyền xây dựng và nhân rộng các mô hình bảo 

đảm an toàn về cháy, nổ, CNCH tại các khu dân cư, hộ gia đình, các địa bàn cơ sở 

có nguy cơ cháy, nổ cao. Tăng cường phổ biến kiến thức, tập huấn kỹ năng an toàn 

PCCC, CNCH, thoát nạn cho người dân; phấn đấu trong năm 2023, trên địa bàn 

huyện mỗi hộ gia đình phải có ít nhất 01 người được tập huấn kỹ năng chữa cháy 

và CNCH; 100% người làm nhiệm vụ PCCC tại các cơ sở thuộc diện quản lý về 

PCCC phải được tổ chức tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ về PCCC và CNCH theo 

quy định của pháp luật. Vận động mỗi hộ gia đình trang bị tối thiểu 01 bình chữa 

cháy; 100% các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC phải bảo đảm đầy đủ các điều 

kiện an toàn PCCC và chuẩn bị các phương tiện cần thiết để sẵn sàng chữa cháy, 

CNCH tại chỗ, ngay từ cơ sở (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo). 



4 

 

2. Bộ phận Lao động - Thương binh và Xã hội 

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND xã tăng cường 

công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện Quyết định số 1248/QĐ-TTg ngày 19 tháng 

7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình phòng, chống tai 

nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021 - 2030; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26 tháng 

5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm 

thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em; Công điện số 398/CĐ- TTg ngày 02 tháng 

5 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống đuối 

nước trẻ em và đẩy mạnh công tác phối hợp liên ngành phòng, chống đuối nước 

trẻ em. 

3. Đài truyền thanh xã 

 Phối hợp với Công an xã tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ 

năng về PCCC và CNCH theo hướng dẫn của Bộ Công an (thực hiện từ năm 2023 

và các năm tiếp theo). 

4. Ban Chỉ huy Quân sự xã 

Hằng năm xây dựng Kế hoạch, rà soát bổ sung phương án phòng chống 

cháy, nổ, phòng ngừa, ứng phó với các sự cố, tai nạn. Chuẩn bị lực lượng, phương 

tiện tham gia phối hợp, hiệp đồng với lực lượng Công an trong công tác PCCC và 

CNCH (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo). 

5. Bộ phận tài chính, kế toán 

  - Tham mưu UBND xã bố trí ngân sách bảo đảm cho công tác PCCC và 

CNCH theo quy định. 

- Tham mưu UBND xã sử dụng nguồn kinh phí và phân bổ kinh phí trong 

thực hiện Đề án quy định mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng cho đội trưởng, đội 

phó đội dân phòng trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 103/2002/NQ-HĐND ngày 

09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

6. Bộ phận Tư pháp hộ tịch 

Góp ý, thẩm định, tham gia xây dựng, đề xuất xây dựng dự án, dự thảo văn 

bản quy phạm pháp luật liên quan đến PCCC và CNCH thuộc thẩm quyền (thực 

hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo). 

13. Đề nghị Ủy ban MTTQVN xã và các tổ chức chính trị xã hội  

- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, vận động Nhân dân, đoàn viên, 

hội viên tích cực, tự giác, gương mẫu trong chấp hành các quy định của pháp luật 

về PCCC và CNCH (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo) 

- Đẩy mạnh việc phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức về PCCC và CNCH 

bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng với nội dung phù hợp (thực hiện từ năm 

2023 và các năm tiếp theo). 

- Đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về PCCC và CNCH vào sinh 

hoạt định kỳ; coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của các tổ chức, đoàn thể và coi 

việc chấp hành pháp luật về PCCC và CNCH là một trong những tiêu chỉ bình xét 

thi đua (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo). 

- Tổ chức đăng ký thi đua xây dựng khu dân cư, xã, cơ quan, doanh nghiệp 

an toàn, điển hình tiến tiến về PCCC; xây dựng và củng cố lực lượng nòng cốt 
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trong phong trào PCCC và CNCH ở cơ sở vững mạnh, đáp ứng yêu cầu theo 

phương châm “Bốn tại chỗ" (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo). 

- Đoàn TNCS HCM huyện phối hợp với Công an xã xây dựng chương trình, 

Kế hoạch cụ thể để phát động phong trào tình nguyện tham gia hoạt động PCCC 

và CNCH trong thanh, thiếu niên, học sinh, đoàn viên trên địa bàn. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

  1.Kế hoạch này được phổ biến, quán triệt đến các lực lượng liên quan để 

triển khai thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện có vấn đề gì vướng mắc báo 

cáo ngay lãnh đạo UBND để xin ý kiến chỉ đạo. 

  2. Giao Công an xã Trực Hưng theo dõi, tổng hợp kết quả báo cáo về UBND 

huyện (qua công an huyện) theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Ủy ban nhân dân huyện; 

- Ban chỉ đạo PCCC&CNCH huyện; 

- Công an huyện Trực Ninh; 

- Lãnh đạo UBND xã; 

- Các cơ quan, đơn vị; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Công 
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